Datum: maandag 20 januari
Locatie: Teamkamer
Tijd: 20.00 uur
Aanwezig: Marjolein M., Marjolein, Nicole, Jolanda, Dorien, Gaby, Amanda, Mark, Tonny, Mariska
en Jerney
Afwezig: Leonie, Daphne, Johan

Opening
 Nicole heet iedereen welkom. Leonie is vandaag afwezig, dus zit Nicole de vergadering voor.

Mededelingen/ financiën:
 We zitten nog niet op de begroting. In de begroting voor volgend schooljaar dient rekening te
worden gehouden met minder inkomsten omdat de regelgeving voor vrijwillige ouderbijdrage
gaat veranderen voor ouders binnen het basisonderwijs.
 Er moeten nog brieven met de kinderen mee die half december 2019 zijn ingestroomd, zij
betalen dan nog een bijdrage van 14,- .
 Financiën Sinterklaas: alle bonnetjes zijn ingeleverd. We zijn rond het begrote budget
gebleven.
 Financiën Kerst: We zijn binnen budget gebleven.

Evaluatie sint:
 Jolanda bedankt iedereen voor alle hulp dit jaar.
 Er is geen reactie gekomen op de oproep in de info om Sinterklaas te schminken, jammer.
Gelukkig heeft Marjolein Mast Sinterklaas opgetut.
 Bij Sinterklaas krijgt iedere klas een fles ranja, deze aangebroken flessen worden ook gebruikt
tijdens het kerstdiner. Tegen de tijd dat het carnaval is, wordt er in de klassen geïnventariseerd
wie er nog ranja nodig heeft. Deze kunnen dan besteld worden voor de carnavalsboodschappen.
 Het was fijn dat we gebruik konden maken van het kinderopvangtreintje. Er is een bedankje
afgegeven bij de kinderopvang.
 Als het goed is hebben we nu bijna 8 verschillende Sinterklaas (aankomst) toneelverhalen dus
zouden we kunnen gaan rouleren. Dat maakt het regelen van vervoer enz. nog iets
makkelijker.
 Dit jaar waren de cadeautjes goed geregeld en het per leerjaar inpakken scheelde ook een hoop
stress. Ook het achter slot en grendel in de afgesloten kast bewaren is prima bevallen, dit gaan
we volgend jaar weer zo doen.
 Het gebruik van de verkeersregelaar verliep weer goed.
 Er waren dit jaar weer teveel pepernoten. Volgend jaar wordt er 50 kilo gekocht. Er is 24 kilo
retour gegaan naar de Macro, dit kan binnen 30 dagen na aankoop.
 Volgend jaar krijgen de groepen 5 t/m 8 pepernoten voor tijdens het surprises uitpakken. Dit
wordt opgenomen in het draaiboek.

Evaluatie kerst:
 Extra boodschappen voor volgend jaar; schuursponsje-rietjes.
 Er waren 9 flessen Glühwein over (bewaard voor kerst 2020 in container).
 De kratten met plastic bordjes en bekers voor de klassen die zoek waren zijn inmiddels weer
gevonden. Deze zijn opgeborgen in dozen in de garage.
 De partytent is nog steeds kwijt, wordt vervolgd..
 Looproute met de verkeersregelaars doornemen zodat er geen onduidelijkheid over het
oversteken kan ontstaan. Evaluatie voor volgend schooljaar, een kwartier eerder verzamelen
om met de lichtjesoptocht te beginnen zo is er meer tijd om rustig te kunnen dineren. Nu
vonden leraren en hulpouders dat de kinderen veel te snel moesten eten om binnen de tijd
klaar te zijn.
 Nicole heeft aangegeven voor volgend schooljaar geen kartrekker kerst te zijn. Een oproepje
voor volgend jaar: Wie neemt de commissie Kerst over??
 Het is als prettig ervaren dat er veel extra hulp was vanuit school met het opruimen van
kerstspullen. Met name ook door leerlingen uit de groepen 6,7 en 8.
 Vanuit het team komt de vraag om de kerstviering op donderdag te doen in verband met dag
invulling van de donderdag en vrijdag na het kerstdiner. Ouderraad adviseert om het op de
woensdag te laten. Dit wordt nog verder besproken in het team.
 Er wordt aangegeven vanuit het team dat er te weinig kunstwaxinelichtjes waren. Hierdoor
minder sfeervol. Kunstwaxinelichtjes was een proef dit jaar. Dit is een punt van overleg.
Leonie en Nicole pakken dit verder op met Carla.
 Idee lichtjestocht: helft kinderen lampion, andere helft belletje. Vanuit personeel en de OR het
advies om dit niet te splitsen maar de kinderen mogen naast een lampje ook belletjes
meenemen naar de lichtjesoptocht
 Hapjes kerstdiner moeten beter afgestemd worden. Dit is een taak voor de klassenouders in
overleg met leraar.
 Disco graag behouden, was weer een succes.
 Graag ook een plattegrond voor de locatie Kruidenlaan, in verband met het verzamelen.
 Voor verkeersregelaars onduidelijkheid bij oversteek Kruidenlaan. Beter afstemmen i.v.m.
wisseling verkeersregelaars. We draaien om bij fietspad bij de Effentweg.
 Alle groepen hebben de klassen en gangen opgeruimd. Op locatie Rubenshof zijn alle spullen
verzameld in het noodlokaal. School, gangen, klassen waren donderdagmiddag opgeruimd en
schoon. Locatie Kruidenlaan alle spullen verzameld in de gang bij het keukentje.
Carnaval:
 De spullen voor carnaval worden 21-01 vanuit de garage op school gezet.
 Versierochtend is op woensdag 5 februari.
 De Dansmarietjes komen 22-01 bij elkaar om te oefenen.
 Het worstenbrood wordt door Carla gefinancierd en wordt door Jolanda besteld.
 De Prins komt weer op bezoek, tijdstip volgt nog. Meer info volgt nog.
Schoolreis 2020:
 De leden van de commissie brengen ons nog op de hoogte wat de bestemming gaat worden.
 Er wordt nog volop gezocht naar een geschikt vervoersbedrijf om alle leerlingen en personeel
te vervoeren. Meer info volgt nog.
Rondvraag/ lief en leed:

Met Jacques gaat het inmiddels wat beter. Hij heeft een staaroperatie gehad en brengt
de Rubenshof geregeld een bezoekje.
 Vanuit de Lief & leed commissie zijn diverse kaartjes en bloemetjes gestuurd naar de mensen
die wel een opkikkertje konden gebruiken.


Sluiting

